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Predicting the level of optimism based on spiritual intelligence and social support 

Abstract 

Optimism is a positive emotional force that energizes human beings and acts as a catalyst for 

work and activity, and refers to a direction in which positive consequences are usually 

expected, and these consequences for the person as the result of fixed factors. They are 

considered general and internal, and when a person's perceptions are accompanied by an 

optimistic outlook and a positive self-concept, they bring joy and happiness, as well as to the 

person to face stressful life events and manage life affairs. it helps. Also, it is obvious that all 

human beings need the support of those around them and their friends in times of trouble to 

feel safe. Therefore, social support can play an important role in optimism. In addition, 

another important aspect of humanistic action that is related to one's optimism is spirituality, 

and people with spiritual tendencies respond better to the situation when faced with harm 

and better manage the situation that produces pressure. کردن. Therefore, the aim of this study 

was to predict optimism based on spiritual intelligence and social support in individuals. To 

conduct this research, samples including 200 people (100 males, 100 females) were selected 

from the teachers of Tehran Region 1, and this selection was done as available samples. 

Also, three questionnaires of optimism, social support and spiritual intelligence and Pearson 

correlation coefficient and regression analysis were used as research tools and statistical data 

analysis method. The results of this study indicate that there is a significant correlation 

between spiritual intelligence and optimism and it is concluded that increasing spiritual 

intelligence in individuals can increase optimism. However, there is no significant 

correlation between the studied variables and the optimism variable in men. 
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 پیش بینی سطح خوش بینی بر اساس هوش معنوی و حمایت اجتماعی
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 چکیده

 

کرار و   یبررا  یروزیدهرد و ماننرد کاترا     یمر  یاست که به انسان ها انرر   یمثبت یجانیه یروین ینیخوش ب

 یر  مثبت، مورد انتظارند و ا یها یامداشاره دارد که در آن معموال پ ینیکند و به جهت گز یعمل م یتفعا 

کره   یشروند و هنارام   یدر نظرر گرفتره مر    یو درون یعوامل ثابت، کل نتایجشخص به عنوان  یبرا یامدهاپ

نشرا  و   یجراد مفهوم مثبت از خرود همرراه شرود باعر  ا     یکو با  ینانهخوش ب یدگاهد یکادراکات فرد با 

 یامرور زنردگ   یو اداره  یزنردگ  یاسرتر  زا   یدادهایروبرو شدن با رو یبه فرد برا ی و همچن یشادمان

و  یران اطراف یرت ماهرا بره ح   یانسان ها در هناام گرفترار  یاست که همه  بدیهی، همچنی کند.  یکمک م

 ینری ب در خوش ییتواند نقش بسزا یم یاجتماع یتکنند.  ذا حما یتدارند تا احسا  امن یازدوستان خود ن

فررد دارد،   ینری ب که رابطه با خوش یانهمهم از کنش انسان گرا یاز جنبه ها یارد یکیعالوه  به داشته باشد.

بره   یپاسر  بهترر   یب،برا آسر   یاروییدارند در هناام رو یمعنو یها یشکه گرا یباشد و افراد یم یتمعنو

پریش  رو، هدف ای  مطا عه  از ای کنند.  یم مدیریتکننده فشار را بهتر  یدتو  یتدهند و موقع یم یتوضع

بررای اجررای ایر     قررار گرفتره اسرت.    بینی خوش بینی براسا  هوش معنوی وحمایت اجتماعی در افراد 

تهران انتخاب شردند کره    1نفر زن( از دبیران منطقه 100نفر مرد، 100ر ) نف 200پژوهش نمونه هایی شامل 

ی خوش بینی،  پرسشنامهسه است. همچنی  از ه ای  گزینش به صورت نمونه های در دستر  انجام گردید

های ضریب همبستای پیرسون وتحلیل رگرسیون به عنوان ابرزار   و روشحمایت اجتماعی و هوش معنوی 

نتایج حاصل از ایر  مطا عره بیرانار     .ه استاستفاده گردید داده های آمارییه و تحلیل و روش تجزتحقیق 

گرردد   یحاصرل مر   یجهنت ی ا وجود دارد ومعنادار  یهمبستا ینیو خوش ب یهوش معنو ی بای  است که 

. ای  در حرا ی اسرت کره بری      باشد ینیخوش ب یشتواند موجب افزا یدر افراد م یهوش معنو یشکه افزا

 .در مردان همبستای معنادار وجود ندارد ینیمتغیرهای مورد مطا عه و متغیر خوش ب

 ، دبیران  : خوش بینی، هوش معنوی، حمایت اجتماعیواژگان کلیدی
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 مقدمه

، به های مثبت اندیشی خوش بینی استو یکی از جن مثبت اندیشی شادمانه یکی از اصول زندگی

رای نتایج ب بینی از همی  مثبت ناری به وجود می آید و می توان آن را به داشت  انتظارات مثبت خوش

 ییتوانا حداکثر از که استزم یارگان اسناد از یحا ت شده، آموخته ینیب خوش .و پیامدها در نظر داشت

زم یارگان تجارب اسا  بر ود یآ یم عمل به استفادهند یناخوشا یهات یموقع با ییارویرو یبراش یخو

بینی  عموم مردم خوش. (1376، یدمحمدیس) است آمده بدست نامطلوب یرخدادها کنترل با ارتبا  در

را به صورت در نظر گرفت  نیمه پر  یوان یا دیدن الیه ای براق در هر پدیده یا عادت به انتظار پایان 

 .(1383ترجمه داورپناه، )سلیام  و همکاران، خوش داشت  برای هر دردسر واقعی در نظر می گیرند

، زای زندگی دارد. خوش بینیی استر  خوش بینی نقش مهمی در سازگاری با رویدادها

، جستجوی اطالعات و بازسازی موقعیت های های مثبت برنامه ریزی برای بهبودنارش ها و گرایش 

. خوش بینی در چاونای تفکر و تبیی  افراد جنبه هایشان را پیش بینی می کند بد بر حسب مثبت تری 

، ت دادن پدیده ای به علتی معی نسب، هر فردی برای علل رویدادها و حوادث ریشه دارد درباره

ادی انسان با یک مفهوم مثبت از خود عدر ای  زمینه اگر ادراکات های خاص خود را دارد.  گرایش

حتی کاذب در مورد آینده همراه شود نه تنها در اداره ی امور  کنترل شخصی و یک دیدگاه خوش بینانه،

 کند زندگی به افراد کمک می یزا و تهدید زابلکه در کنار آمدن با حوادث استر   زندگی روزانه،

، تمایل داشت  وان گفت ، خوش بینی یا تفکر مثبت. به بیان دیار می ت(1386)سلیام ، ترجمه خدایی، 

ست و ای  خود ا که چیزهای خوب مهم تر از بدیهااست  کننده به ای  امیدوار  به اتخاذ بهتری  دیدگاه

 .گی را ارزیابی و پیش بینی می کنددها و نتایج زندمستلزم آن است که شخص چاونه پیام

ثر در خوش بینی افراد حضور معنویت می باشد. معنویت به عنوان یکی از فاکتور های مؤ

امری هماانی است و همانند  . معنویتشامل آگاهی و خودشناسی می شودیکی از ابعاد انسانیت 

آگاهانه یا نا آگاهانه، رشد یافته یا رشد نایافته ، درجات و جلوه های مختلفی دارد و ممک  است هیجان

. زیرا عملکرد و ت می تواند شکلی از هوش تلقی شودمعتقد است معنوی ،(2000باشد. ایمونز )

سازگاری فرد را پیش بینی می کند و قابلیتهایی را مطرح می نماید که افراد را قادر می سازد به حل 

 .( 1387باشند ) به نقل از رجایی، ی داشته مسائل بپردازد و به اهدافشان دسترس

به نظر می رسد هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر 

  مجموعه هوش معنوی، .می گرددبر گاه فرد به زندگی خود ددیبه  رفته و در حیطه ای شهودی و متعا ی

ی تواند موجب مکه کاربرد آن در زندگی روزانه  از توانایی ها و ظرفیت های منابع معنوی می باشد

یافت  معنا و هدف در اعمال  به ویژه نقش آن در حل مسائل وجودی و افزایش انطباق پذیری فرد شود.

 .( 1386به نقل از سهرابی، ،2000 ،1ر و مارشالا)زوه و رویدادهای زندگی روزمره تاکید شده است

ه ارزش ها و رفتارهای معنوی می توانند به سالمت جسمانی و شواهد تجربی فزاینده ای وجود دارد ک

با  هافراد در مقابل و مذهب موجب امیدواری شدهو روانی ما کمک کنند و تصور می شود که معنویت 

مذهب اعتقادی را ایجاد می کند که در آن مزایایی  بهتر می توانند برخورد کنند.، مشکالت و شکست ها

                                                 
1 - Zohar   & marshal 
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شکست های افراد بر اسا  اعتقادات کم تر  که خیلی قابل  مس نیست،برای زندگی وجود دارد 

محسو  می شود و جزیی از پدیده های کالن به حساب می آورد و ای  خوش بینی ایجاد شده به 

باشد یا یک چیز غیر ملمو  که قسمتی از  میعنوان یک چیز ملمو  مثل زندگی بعد از مرگ 

در هر صورت معنویت عنصر مهمی برای سالمت  ،است ی تکاملهای خدا یا قسمتی از ادامه  برنامه

روانی و جسمانی است و معنویت نیرویی است که به فرد کمک می کند تا به زندگی معنا دهد و برای 

 اشد.بامور زندگی خود تاثیر بسزایی را داشته  درزندگی خود مقصودی پیدا کند و 

بینی خوش بینی نقش مهمی دارد، حمایت   فه هایی که در پیشمؤدیار از عالوه بر ای ، 

اجتماعی می باشد، حمایت اجتماعی را به عنوان شبکه ای از ارتباطات توصیف کرده اند که رفاقت، 

 محبت، از یبرخوردارزان یم به یاجتماعت یحماهمکاری و تقویت احساسی را فراهم می کند، 

ت یحما یبرخ. (2002، 1)سارافینوشدهف یرتع افرادر یسا و دوستان خانواده، یاعضا توجهو ی همراه

 را یاجتماعت یحماو  دانند یم فرد ادراک از یناش را آنار ید یبرخ و ،ی اجتماعیتیواقع را یاجتماع

(. حمایت اجتماعی رفتارهای 1988، 2)ساراسونردیگ یبرم در را دو هر داندکه یمی چندبعد یمفهوم

ارتقا سالمت را تسهیل کرده و بازخورد را ارائه داده وفعا یت هایی را که منتهی به اهداف شخصی می 

 شود را تشویق می کند. 

مشکالت آموزشی، خانوادگی، اجتماعی و از جمله با تنش های زیادی امروزه افراد جامعه 

ر  و فشار روانی زیادی را متحمل می شوند و در معرض بیماری است ،مواجه شده و اضطراباقتصادی 

دید  ،فتار و زندگی افراد اثر می گذارداز سوی دیار یکی از عوامل مهمی که بر ر، روانی قرار می گیرند

شان  ای  افراد اعتقاد دارند و همینطور سعی می کنند که آینده مثبت و امیدوارانه به زندگی و آینده است.

د که به واسطه ی و شرایطی بیاب شناسی بتواند راه ها حال اگرروان فتارها و اعمال خوب بسازند.را با ر

تر  می توانیم جامعه ای سا م تر و شاداب ،آن افراد به تجربیات و احسا  مثبت مثل خوش بینی برسند

عی در پیش تعیی  سهم ابعاد هوش معنوی و حمایت اجتمادر پژوهش حاضر رو،  از ای  داشته باشیم.

 .است قرار گرفته هدف اصلی ای  تحقیقبینی در افراد  بینی سطح خوش

 

 بینی، هوش معنوی و حمایت اجتماعی خوش مبانی نظری

 3وش بینیخ

فرهنگ  غات خوش بینی را تمایل به پیش بینی و چشم داشت بهتری  پیامدهای ممک  

خوش بینی را از  " ذتهای سا م  "در کتاب خود  5و دیوید سوبل 4شتای می کند. رابرت اورن تعریف

: تمایل به جستجو، به خاطر آوردن و انتظار کسب تجارب روان شناسی چنی  تعریف کرده اند دیدگاه

نوعی واکنش انفعا ی که او را به   ذت بخش. ای  تمایل یکی از او ویت های فعاالنه فرد است، نه صرفاً

                                                 
1-Sarafino  
2 - Sarason 
3 Optimism 
4
 - Orenesteion 

5
 - Soubel 

https://www.google.com/search?lr=lang_en&rlz=1C2SNNT_enIR395&biw=1241&bih=606&tbs=lr:lang_1en&q=Sarafina&spell=1&sa=X&ei=tx1-UvwlyNnhBIrPgPAE&ved=0CCoQvwUoAA
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(. تعریف فرد 1379، ، ترجمه میرزایی2000، 1)هیلز ویق می کندنبه های روش  زندگی تشتوجه به ج

در حا ی که فرد بدبی  بیشتر به  ،بی  کسی است که انتظار دارد چیزهای خوب برایش اتفاق بیفتد خوش

 .و اتفاق افتادن آنها فکر می کند چیزهای بد

 انواع خوش بینی :

  : 2خوشبینی گرایشی

آینده کلی مبنی بر ای  که چیزهای خوبی اتفاق خواهد به انتظارات خوش بینی گرایشی اشاره دارد 

افتاد تا چیز های بد .عالقمندان به خوشبینی گرایشی در وهله نخست با مطرح شدن یک ا اوی 

 ( پدید آمد. 1981تنظیمی از سوی کارور و شیر )–کلی در مورد خود 

  3خوشبینی آگاهانه 

(، خوشبینی آگاهانه در تما  با واقعیت هستند و حتماً با پیامدهای مورد 1994) 4به عقیده و ستون

می شوند، اما هنوز همه چیز در تواناییشان برای بدست آوردن پیامدهای خواسته  هعالقه محقق همرا

 (، درمورد اینکه خوشبینی پیامدهای رفتاری1985شده نمی باشد. خوشبینی آگاهانه با نظر شیر و کارور )

مهمی را در برخواهد داشت و مردم با انتظارات مثبت به سمت هدف هایشان خواهند رفت، همخوانی 

 دارد.

  5خوشبینی نا آگاهانه

(، خوشبینی نا آگاهانه، زندگی در یک جهان توهم زا می باشد و داشت  1994به عقیده و ستون )

ا برای بدست آوردن پیامد های خواسته زیبا خواهد بود، بدون اینکه هیچ کاری رای که همه چیز  هعقید

 شده انجام دهند.

  6خوشبینی غیر واقع بینانه

خوشبینی غیر واقع بینانه عبارت از گرایش فرد به باور ای  مطلب است که نسبت به فرد بعدی از آسیب 

7پذیری کمتری برخوردار می باشد. مطا عه ی استی 
ب ( بر روی دانشجویان به شدت از ای  مطل1980) 

حمایت به عمل آورده است که افراد جوان معتقدند شانس روبه رو شدن آنان با چیزهای خوب باالتر 

 است. 

                                                 
1 Hales 
5- Optimism tendency 
1- Informed optimism 
2- Wellstone 
5 Optimism unconsciously 
6 Unrealistic optimism 
7 Stien 
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 مؤلفه های خوش بینی

بیان نموده که  "زیست شناسی امید"در کتاب خود با عنوان ،ی زیستی در توصیف مؤ فه (1979) 1تیار

شدند، بسیاری از آنها دچار مرگ و میر و هناامی که انسان های او یه جناها را ترک کرده وشکارچی 

جراحت شدند. او چنی  استدالل نموده است که توجه به عواطف مثبت به جای عواطف منفی در هناام 

مجروح شدن برای نیاکان ما از کارکردی سازشی بر خوردار بوده است. زیرا به تقویت شدن تمایالتشان 

داند. از  ر، خوشبختی را یک حا ت ا قا شده زیستی میجهت شکار کردن انجامیده است. بنابرای  تیا

طرف دیار او به فیزیو و یکی امید پرداخته و نقش مهمی را در فهم خوشبینی به عنوان یک امیدواری 

در توصیف ذاتی، یک قابلیت ذاتی انسانی که در زندگی روزمره حائز کارکرد است، ایفا نموده است. 

برخی از پژوهشاران به ای  نتیجه رسیده اند که خوش بینی یک  بینی، خوش آموخته شده یمؤ فه 

(، در 1990سبک فکری است که می توان آن را آموخت، در واقع ای  همان چیزی است که سلیام  )

(، که در ای  زمینه با سلیام  1995کتاب )خوش بینی آموخته شده ( به آن اشاره کرده است. گلم  )

کار  –مید وخوشبختی را می توان آموخت، وی معتقد است که خود موافق است ، معتقد است که ا

آمدی، باور به اینکه فرد قادر به تسلط یابی بر رویدادهای زندگیش بوده ، می تواند با چا شهای 

به امیدواری و خوش بینی می انجامد، بنابرای  خوش بینی می تواند  ، رویارویی حاصل کند وزندگیش

(، معتقدند که 1994) 2برخی از پژوهشاران نظیر اشنایدری  در حا ی است که ا تقویت یا خاموش شود.

 –آنچه خوش بینی را از امید متمایز می کند مؤ فه ی فعال آن است که برنامه ریزی نامیده می شود 

دو مفهوم  . هرقعیتهای منطقی و عینی قرار دارند، معموالً بر اسا  واعالوه بر ای  جمالت خوشبینانه

یا یادگیری های امه ریزی و منطقی بودن( به بعضی از فعا یت های شناختی که بر خالف عادت )برن

، اشاره دارد. خوش بینی مانند امیدواری یک انایزه زاینده ی قوی است. سلیام ، در تحقیقات هستند

و  را به خود که در آن فرد موفقیت ها خود به ای  نتیجه رسید که یک سبک تبیینی خوش بینانه 

، باع  افزایش پشتکار در برابر کارها و فعا یت هایی از ها را به عوامل دیار نسبت می دهدشکست 

 شود.  که از آن به عنوان مؤ فه شناختی تعبیر می فعا یت های رقابتی می گرددقبیل ورزش و 

 هوش معنوی

شناسان به حوزه سازه هوش معنوی یکی از مفاهیمی می باشد که در پرتو توجه وعالقه روان 

مفهوم هوش معنوی در ادبیات آکادمی روان شناسی برای او ی  بار در . دی  ومعنویت نزج گرفته است

توسط رابرت امونز مطرح شد. از نظر امونز هوش معنوی  1999توسط استیونز وبعد درسال 1996سال 

دستیابی به هدف می  و یل حل مسائل روزمرههعبارت از کاربرد انطباقی اطالعات معنوی یا هدف تس

 (.2000باشد )

به طور کلی می توان پیدایش سازه هوش معنوی را به عنوان کاربرد ظرفیت ها و منابع معنوی 

در زمینه ها وموفقیت های علمی در نظر گرفت. افراد زمانی هوش معنوی را به کار می برند که 

هم و اندیشه در موضوعات وجودی یا نابع معنوی برای تصمیم گیری های ممبخواهند از ظرفیت ها و

                                                 
1 Tiger 
2 Schneider 
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(. استفاده از 2000، زوهر ومارشال ،2000تالش در جهت حل مسائل روزانه استفاده کنند )ایمونز ،

در روشی که به  هوش معنوی در معناهایی که افراد به روابط ها وتجربه های زندگی نسبت می دهند و

کند. بنابرای  ، هوش معنوی به پدید آمدن حسی  واسطه آن زندگیشان قابل فهم می کنند، نقش بازی می

 از آگاهی ومعنا در ارتبا  با موقعیت فرد در جهان وروابطش با دیاران کمک می کند )سیسک و

توانایی های  و (. هوش معنوی بیانار مجموعه بی همتایی از تجربه ها )مثل تعا ی (2001 تورنس،

دار ومهم بی  رویدادهای مجزا ( می باشد که همه افراد به انسانی )مثل توانایی برقراری پیوندهای معنا

 ( .2000؛زوهر ومارشال ،2000اندازه ای )هر چند متفاوت ( از آن بهره مند هستند ) نوبل،

 کاربرد آگاهانه هوش معنوی در زندگی فرد می تواند منجر به افزایش رابطه با خویشت ،

ه که موجب شده است تا سازه معنویت به عنوان (. آنچ2002جهان بزرگتر شود )سیسک، دیاران و

یافته ها بیان کننده ای  واقعیت هستند که کاربست  سازی شود آن دسته از مشاهدات و هوش مفهوم

ا اوهای ویژه ای از افکار، هیجان ورفتار )که معموال در زیر مفهوم دی  ومعنویت به آنها پرداخته می 

(. در 2004)دا م ، بهزیستی انسان شوند جب افزایش سازگاری وشود( در زندگی روزمره می توانند مو

تعاریف متفاوتی که از مفهوم هوش وجود دارد بر توان آن برای درک روابط ،سازگاری با موقعیت های 

( . هوش معنوی سازه 1377قدرت تفکر انتزاعی تاکید شده است )بهرامی ، ظرفیت یادگیری و جدید،

یک سازه جدید ترکیب می کند. در حا ی که معنویت با جستجو وتجربه های معنویت وهوش را درون 

عناصر مقد  ،معنا،هوشیاری اوج یافته وتعا ی در ارتبا  است ، هوش معنوی مستلزم توانایی هایی 

است که از چنی  موضوعات معنوی برای تطابق و کنش اثر بخش و تو د پیامد های با ارزش استفاده 

 (. 1999می کند )ایمونز ،

به نظر می رسد که ماهیت مو فه ها ونحوه ابراز هوش معنوی تحت تاثیر عوامل فرهنای باشد 

اعمال مذهبی/  زمینه ها و عالیق معنوی ، با توجه به تفاوتهای افراد در ویژگی های شخصیتی ، و

ست معنوی، مهارت ها وظرفیت های وابسته به هوش معنوی نیز متفاوت باشند. در حا ی که ممک  ا

هوش معنوی به عنوان یک ویژگی آشکار جهانی دیده شود که به طور با قوه در همه گروه های مذهبی 

 نحوه ابراز آن در بی  گروه ها وبافت های مذهبی و ای  احتمال وجود دارد که معنا و نمایان می شود،

به عنوان نمونه بر اسا  مطا عه  ( .2002؛مک وهاوک ،1999معنوی مختلف متفاوت باشد )ایمونز ،

 یسا مندان به کمک ابعاد هوش معنو یاز زندگ یترضا ییراتاز تغ یخش( ب1396جعفری و حسامپور )

سا مندان  یاز زندگ یتسطح رضا یشبه منظور افزا ی است. بنابرا بینی یشقابل پ یشناخت روان یهو سرما

 آنان فراهم شود. یشناخت روان یهسرما و یسطح هوش معنو یارتقا ینهکه زم شود یم یشنهادپ
 

 حمایت اجتماعی

. برخی حمایت اجتماعی را واقعیت اجتماعی شیوه های گوناگون تعریف شده است حمایت اجتماعی به

حمایت اجتماعی مفهومی چند  ،(1988و برخی دیار آن را ناشی از ادراک فرد می دانند، سارا سون )

 ،(1993به نقل از هوب فول دوکس ) ،(1995کاپالن ). می گیردبعدی می داند که هر دو را در بر 

حمایت اجتماعی را محصو ی از فعا یت های اجتماعی می داند که از خالل مشارکت در وظایف دام  



 

 

935 

س 
سا

ر ا
ی ب

 بین
ش

خو
ح 

سط
ی 

 بین
ش

پی
ی

ماع
جت

ت ا
مای

 ح
ی و

نو
 مع

ش
هو

 

 

چیزهای ضروری و مساعدت شناختی و فراهم کردن آرامش عاطفی، احسا  چیدگی شخصی را ارتقاء 

حمایت اجتماعی را به میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه  ،(2002) سارا فیف .می بخشد

کوب بیان می کند حمایت اجتماعی اطالعاتی  .وستان و سایر افراد تعریف می کنداعضای خانواده، د

است که شخصی را به ای  باور راهنمایی می کند که مورد عشق و عالقه که تایید و ارزش قرار گرفته و 

تعهدات متقابل نسبت  ،ای  ویژگی ها تعلق به ارتبا  داشتند .از رضایت متقابل است متعلق به شبکه ای

 .اصر حمایت اجتماعی محسوب می گرددبه یکدیار است که از عن

حمایت اجتماعی به احسا  تعلق داشت ، پذیرفت  شدن، مورد عشق و محبت و مساعدت و توجه 

دستر   است. رایج تری  تعریف حمایت اجتماعی بر دردوستان و سایری  قرار گرفت  نیز تعریف شده 

 .بودن و کیفیت ارتبا  با افرادی که در مواقع مورد نیاز منابع حمایتی را فراهم می کنند تاکید دارد

حمایت اجتماعی کمک دو جانبه است که موجب تصور مثبت از خود، پذیرش خود، احسا  عشق و 

شکوفایی و رشد می دهد. حمایت اجتماعی از دیدگاه نظریه ارزشمندی می گردد و به فرد فرصت خود 

کنند که حمایت اجتماعی ترکیبی از سه عنصر  بیان میکوئ ،  پردازان مختلف نیز تعریف شده است:

)ابزار عشق و محبت(، تصدیق )آگاهی از رفتار و بازخوردهای مناسب( ویاری )مساعدت  عاطفه

 مستقیم( است .

 رسی حمایت اجتماعی دو مفهوم از حمایت را مطرح کردند :باررا و همکاران در بر

حمایت دریافت شده: منظور از حمایت دریافت شده میزان برخورداری فرد از حمایت های آشکار  -1

همچون کمک و مساعدت عینی ار سوی خانواده و دوستان است که میتوان آن را با اندازه گیری 

 ی از انواع حمایت اجتماعی تعیی  کرد.تعداد هامیان و میزان دسترسی و برخوردار

ت انواع مختلف ادراک قابلیت دسترسی و کفای شده، حمایت درک شده: منظور از حمایت درک -2

حمایت می باشد، یا به عبارتی احسا  پذیرش در یک گروه، یک احسا  پایدار از تعامل دو طرفه 

شده را معادل رضایتمندی و دانست  مانی ویژه اتفاق می افتد. اغلب حمایت درک زکه در یک دوره 

ثرتری ، مفیدتری  تعاریف توسط مؤم با عواطف مثبت می دانند. شاید یکی از أحمایت اجتماعی تو

آن روابط یا تعامالت اجتماعی که برای افراد  ،کند ارائه شده است که بیان می ،(1988) هاب فول

ن یک نظام اجتماعی که بر پایه درک و مساعدت واقعی فراهم می کند یا اینکه افراد را در درو

محبت، مراقبت و احسا  تعلق به یک گروه ارزشمند قرار می دهد که اغلب از طریق ارزشیابی 

امیدیان و به عنوان نمونه، بر اسا  نتایج مطا عه  .شبکه اجتماعی اشخاص تعیی  می شودموقعیت و 

 یهو سرما یاجتماع یهسرما یها هبا مؤ ف یاندانشجو یاجتماع یتحما( 1399)پور  اسماعیل

در بحران در زمان  یها مداخله یهدر ته یکاربرد یحاتتلو یاست و دارا بینی یشقابل پ یروانشناخت

 کرونا و بعد از آن است. یماریب یوعش

 



 

936 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم،شماره هفتم، مهر
ل پن

ن، سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

1401
 

 تحقیق :  روش

از ، غیر آزمایشی و حقیق بنیادی و از نظر روش مطا عه، یک تحقیق کمی، یک تر هدفظای  تحقیق از ن

جامعه آماری  .می کند ر را بصورت همزمان مطا عهنوع همبستای است که رابطه ی بی  دو یا چند متغی

در  .می باشد 91-92پژوهش حاضر شامل دبیران منطقه یک شهر تهران در فاصله زمانی سال تحصیلی 

که با بیش  استفاده شده است M8+50برای برآورد حجم نمونه از فرمول تاباچنیک و فیدل ای  پژوهش

ن نمونه در دستر  انتخاب از بی  دبیران منطقه یک شهر تهران بعنوا نفر مرد 100نفر زن و  100برآورد 

پرورش و با روش نمونه گیری بدی  صورت بوده است که پس از هماهنای با آموزش و  .شده است

دن هدف پژوهش ، ابزار ای  با مد نظر قرار دا . اقدام به انتخاب نمونه گردید ،همکاری واحد کارگزینی

پژوهش پرسشنامه است. به ای  ترتیب و بعد از تکمیل پرسشنامه ها، اطالعات آنها استخراج و سپس 

،  spss بررسی های الزم بعمل آمده و نمره گذاری می شوند و با استفاده از نرم افزار رایانه ای

ری و نهایتا نتیجه بی  متغیر ها مشخص اطالعات مورد پردازش قرار گرفته و سپس تجزیه و تحلیل آما

 شده. جهت گرد آوری اطالعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه های زیر استفاده گردید:

 پرسشنامه جهت گیری زندگی-1

 پرسشنامه حمایت اجتماعی-2

 پرسشنامه هوش معنوی-3

آزمودنی ها در اختیار  هر سه پرسشنامه پس از ارائه توضیحات مقدماتی و ایجاد آمادگی الزم

، به آزمودنی ها اطمینان داده شد که کلیه اطالعات مندرج در پرسشنامه قرار گرفت. قبل از پاس  دهی

صداقت در  کامال محرمانه حفظ و نیازی به درج نام و نام خانوادگی نیست و از آنها درخواست شد

 .پاس  دهی رعایت نمایند

 

 آنهاتوصیف ابزارهای پژوهش و ویژگی های روانسنجی 

 :آزمون جهت گیری زندگی

 ماده ای است که برای سنجش 10، آزمونی تجدید نظر شده ی جهت گیری زندگی نسخه ی

ماده ی نمره گذاری  6از نسخه اصلی کوتاه تر است ) LOT-Rخوش بینی به کار می رود . آزمون 

ماده هایی از نسخه ی اصلی . در ای  پرسشنامه ، ماده بیانار بدبینی( 3ش بینی و ماده بیانار خو 3شده ،

 .تاکید نداشته اند ، حذف شده اند که به طور مستقیم به انتظارات

 :حمایت اجتماعی

 19دارای  ، ان حمایت اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی را می سنجدزای  آزمون که می

های مادی و ، که کمک ت . ای  زیر مقیا  ها عبارتند از: حمایت ملمو اس زیر مقیا  5عبارت و 

، که عاطفه مثبت ، همدردی و تشویق به بیان احساسات را مورد فتاری را می سنجد ، حمایت هیجانیر

، اطالع رسانی یا دادن بازخورد را می سنجد ، دهد ، اطالع رسانی ، که راهنماییارزیابی قرار می 

رادی برای پرداخت  به فعا یت ، که وجود افو عالقه را می سنجد و تعامل مثبتمهربانی ، که ابراز عشق 

 . یحی را مورد ارزیابی قرار می دهدهای تفر
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 : هوش معنوی

فاطمه عرب عامری  توسط حس  عبدا ه زاده با همکاری مهدیه کشمیری وکه ای  پرسشنامه 

شیوه نمره گذاری پرسشنامه نیز در همان سال توسط  روایی و پایایی و وشده ساخته 1387در سال 

سوا ی توسط سازندگان  30ابتدا پرسشنامه مقدماتی  .روی دانشجویان هنجاریابی شده استگروه مذکور 

، در چرخش برای کاهش متغییرهاه است. نفر از دانشجویان اجرا شد 30روی  و هآزمون تدوی  گردید

نام گذاری   "درک وارتبا  با سرچشمه هستی  "سال  12دو عامل اصلی بدست آمده که عامل اول با 

 . نامیده شده است  "زندگی معنوی یا اتکا به هسته درونی  "سال  17و عامل دوم با  شده

 های تحقیق یافته

در ای  تحقیق، متناسب با متغیرهای مورد مطا عه و نوع داده های جمع آوری شده، به منظور توصیف آنان 

، برا توجره   یآمارتحلیل له شد. در مرح گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع نمره ها استفاده های شاخصاز 

حسرب   هرا  بررای تحلیرل داده   فرضیه های تحقیقای است و  گیری که از نوع فاصله به ماهیت مقیا  اندازه

نترایج تفصریلی ایر     اسرتفاده شرد.   و تحلیل رگرسریون چندگانره    روش ضریب همبستای پیرسون ازمورد 

 ائه شده است.محاسبه ها در ای  فصل در دو قسمت توصیف و تحلیل داده ها ار

 

 توصیف داده ها 

داده های بره دسرت آمرده، حسرب مرورد برا اسرتفاده از روش هرای مناسرب آمرار توصریفی            بر اسا  

کجی و کشیدگی توصیف شده  و شاخص های انحراف معیارهای گرایش مرکزی نظیر میانای ،  شاخص

 اند.

 

 در آزمون های شرکت کنندگان خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های : 1جدول شماره 

 (N= 200)خوش بینی، حمایت اجتماعی و هوش معنوی 

انحراف  میانگین متغیرها

 معیار

 کشیدگی کجی

 -392/0 242/0 02/3 67/14 ینیخوش ب

 یتحما

 یاجتماع

63/67 98/16 212/0- 801/0- 

هوش 

 یمعنو

16/126 50/11 589/0- 911/0 

 

و  یاجتمراع  یرت حما ینری، خروش ب در آزمرون هرای   شرکت کنندگان خصوص توزیع نمره های کل در 

ی، شاخص های مختلف توصیفی اعم از میرانای ، انحرراف معیرار، شراخص هرای کجری و       هوش معنو

 کشیدگی نشان می دهد که توزیع نمره های کل نمونه به توزیع نرمال میل دارد. 
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زن در آزمون شرکت کنندگان خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های  :2جدول شماره 

 های 

 (n=100)خوش بینی، حمایت اجتماعی و هوش معنوی 

انحراف  میانگین متغیرها

 معیار

 کشیدگی کجی

 -369/0 463/0 86/2 59/14 ینیخوش ب

 یتحما

 یاجتماع

34/66 66/16 106/0- 882/0- 

هوش 

 یمعنو

55/127 85/9 614/0- 073/0 

 

خروش  در آزمون هرای   زنشرکت کنندگان براسا  اطالعات جدول باال در خصوص توزیع نمره های 

ی، شاخص های مختلف توصیفی اعم از میانای ، انحرراف معیرار،   و هوش معنو یاجتماع یتحما ینی،ب

بره توزیرع نرمرال     زنشرکت کنندگان شاخص های کجی و کشیدگی نشان می دهد که توزیع نمره های 

 میل دارد. 

 

ن مرد در آزموشرکت کنندگان خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های : 3جدول شماره 

 های

 (n=100)خوش بینی، حمایت اجتماعی و هوش معنوی 

انحراف  میانگین متغیرها

 معیار

 کشیدگی کجی

 -397/0 069/0 19/3 76/14 ینیخوش ب

 یتحما

 یاجتماع

93/68 27/17 329/0- 662/0- 

هوش 

 یمعنو

77/124 85/12 446/0- 887/0 
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خروش  مرد در آزمون هرای  شرکت کنندگان براسا  اطالعات جدول باال در خصوص توزیع نمره های 

ی، شاخص های مختلف توصیفی اعم از میانای ، انحرراف معیرار،   و هوش معنو یاجتماع یتحما ینی،ب

به توزیرع نرمرال   شرکت کنندگان مرد  شاخص های کجی و کشیدگی نشان می دهد که توزیع نمره های

 میل دارد.

 

 تحلیل داده ها 

همبستای فاده از روش ضریب همبستای پیرسون، ابتدا با است برای آزمودن فرضیه های تحقیق

(. یادآور می شود که با بررسی داده ها، داده های 4) جدول  متغیرهای پیش بی  و مالک ارزیابی شد

( از تحلیل کنار  168و  164، 150، 144، 131، 20، 18نفر از شرکت کنندگان ) شماره  8مربو  به 

 گذاشته شدند.

 

 خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها: 4 جدول شماره

 متغیرها

  خوش بینی 

 (n=94)مردان (n=98)زنان (N= 192)کل نمونه

R R r 

 203/0- 047/0 -072/0 حمایت اجتماعی

 155/0 268/0 077/0 هوش معنوی

  05/0در سطح معنادار  *؛ 01/0معنادار در سطح 
 

ضرایب به دست آمده در جدول فوق بیانار همبستای ساده بی  متغیرهای پیش بی  و مالک است. 

مقادیر به دست آمده نشان می دهد که در کل نمونه تنها متغیر هوش معنوی با خوش بینی همبستای 

ستای دو متغیر (. در مورد گروه ها به تفکیک جنسیت، در گروه زنان همب > 05/0pمعنادار دارد )

 (.> 01/0pو  > 05/0pحمایت اجتماعی و هوش معنوی با خوش بینی معنادار بود ) 

 تحلیل رگرسیون چندگانه

و  یاجتمراع  یرت حمابرای آزمودن فرضیه های تحقیق، با توجه به تعداد و نوع متغیرهای پیش بی  یعنی 

روش تحلیل رگرسریون چندگانره   ) کمی ( از  ینیخوش بو متغیرهای مالک یعنی ( ی) کم یهوش معنو

استفاده شد. بر اسا  مدل رگرسیون، به منظور شناسایی و تعیی  سهم هر کدام از متغیرهرای پریش بری     

)مستقل( در پیش بینی متغیر مالک )وابسته (، همراه با کنترل سهم سایر متغیرهرا، ترکیرب خطری متغیرر     

رود. شرح تفصیلی محاسبات آمراری بره تفکیرک    های پیش بی  برای پیش بینی متغیر وابسته به کار می 

 فرضیه ها در زیر ارائه شده است.

فرضیه اصلی : براساس حمایت اجتماعی و هوش معنوی می توان خوش بینی افراد را  -

 پیش بینی کرد.
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و  یاجتماع یتحمابراساس  ینیخوش بخالصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی : 5جدول شماره 

 (N= 192) یهوش معنو

پیش بینی 

 کننده ها

 

ضرایب استاندارد 

 نشده

 ینیخوش بمتغیر وابسته: 

 ضرایب استاندارد شده

 

t 

 

Sig 

 588/4 001/0 - 508/10 عدد ثابت

 یتحما

 یاجتماع

015/0- 093/0- 295/1- 197/0 

 312/2 022/0 167/0 041/0 یهوش معنو

182/3 =F  2= 022/0؛R  2=033/0تعدیل شده ؛R  180/0؛=R 

  ؛   01/0معنادار در سطح  05/0معنادار در سطح 
 

( بدی  معنی است که  033/0به دست آمده ) 2Rهمان طور که در جدول باال مشاهده می شود، مقدار 

تبیی  می شود. به ی و هوش معنو یاجتماع یتحما توسط ینیدرصد از واریانس متغیر خوش ب 3/3

ای  متغیرها توجیه  توسط ینیدرصد از پراکندگی مشاهده شده در متغیر خوش ب 3/3عبارت دیار، 

( نیز نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر 180/0مشاهده شده ) Rشود. مقدار  می

( در سطح اطمینان  182/3محاسبه شده ) Fرای پیش بینی استفاده شود. عالوه بر ای ، نسبت تواند ب می

. بنابرای ، می توان نتیجه گرفت که بی  متغیرهای مورد مطا عه و متغیر استدرصد معنادار  95حداقل 

با  .است یکاف یه اصلیفرض یرشپذ یشواهد برا یجه،همبستای معنادار وجود دارد. در نت ینیب خوش

متغیر، متغیر هوش معنوی  2و سطوح معناداری می توان قضاوت کرد که از بی  ای   tمراجعه به آماره 

 همبستای معنادار دارد.  ینیخوش ببا متغیر 

ینری  برا متغیرر خروش ب    یهروش معنرو  عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد که متغیر 

توجه به ای  توضیحات و ضریب به دست آمده مری تروان   همبستای مثبت و معنادار دارد. در نهایت، با 

 معاد ه رگرسیون را بر اسا  ضرایب رگرسیون استاندارد شده به صورت زیر تدوی  کرد :

 

 ینی(خوش ب)Y=  508/10+  167/0ی ( هوش معنو )

 

اساس حمایت اجتماعی و هوش معنوی می توان خوش بینی  فرضیه اختصاصی اول : بر -

 بینی کرد.زنان را پیش 
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 یتبراساس حمازنان  ینیخوش بخالصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی : 6جدول شماره 

 (n=98) یو هوش معنو یاجتماع

  پیش بینی کننده ها

ضرایب 

 استاندارد نشده

ینی خوش بمتغیر وابسته: 

 زنان

 ضرایب استاندارد شده

 

t 

 

Sig 

 953/1 054/0 - 943/6 عدد ثابت

 261/2- 026/0 -218/0 -036/0 یاجتماع یتحما

 905/2 005/0 280/0 079/0 یهوش معنو

444/6 =F  2= 101/0؛R  2=119/0تعدیل شده ؛R  346/0؛=R 

  ؛   01/0معنادار در سطح  05/0معنادار در سطح 
 

( بدی  معنی است که  119/0به دست آمده ) 2Rهمان طور که در جدول باال مشاهده می شود، مقدار 

تبیی  می شود. ی و هوش معنو یاجتماع یتحما توسطزنان  ینیدرصد از واریانس متغیر خوش ب 9/11

ای  متغیرها  زنان توسط ینیدرصد از پراکندگی مشاهده شده در متغیر خوش ب 9/11به عبارت دیار، 

( نیز نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی 119/0مشاهده شده ) Rتوجیه می شود. مقدار 

( در سطح  444/6محاسبه شده ) Fحاضر می تواند برای پیش بینی استفاده شود. عالوه بر ای ، نسبت 

گرفت که بی  متغیرهای مورد مطا عه و . بنابرای ، می توان نتیجه استدرصد معنادار  99اطمینان حداقل 

 یه اختصاصی اولفرض یرشپذ یشواهد برا یجه،همبستای معنادار وجود دارد. در نت ینیمتغیر خوش ب

متغیر حمایت اجتماعی  2و سطوح معناداری می توان قضاوت کرد که  tبا مراجعه به آماره  .است یکاف

 ر دارند. همبستای معنادا ینیخوش بو هوش معنوی با متغیر 

ینری  با متغیر خروش ب  عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد که متغیر حمایت اجتماعی

 و معنادار دارد مثبتهمبستای  ینیبا متغیر خوش بهمبستای منفی و معنادار دارد و متغیر هوش معنوی 

را برر اسرا    در نهایت، با توجه به ای  توضیحات و ضریب به دست آمده می تروان معاد ره رگرسریون    

 ضرایب رگرسیون استاندارد شده به صورت زیر تدوی  کرد :

 ینی زنان(خوش ب)Y=  508/10+  218/0حمایت اجتماعی (  ) - 280/0ی ( هوش معنو )

 

اساس حمایت اجتماعی و هوش معنوی می توان خوش بینی  فرضیه اختصاصی دوم : بر -

 مردان را پیش بینی کرد.
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و  یاجتماع یتبراساس حمامردان  ینیخوش ب: خالصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی  7جدول 

 (n=94) یهوش معنو

 

R 

 
2R 

 مردان ینیخوش بمتغیر وابسته: 
2Rتعدیل شده 

 

F 

 

Sig  

083/0 007/0 015/0- 316/0 730/0 

 

( بدی  معنی است که  026/0)به دست آمده  2Rهمان طور که در جدول باال مشاهده می شود، مقدار 

تبیی   یو هوش معنو یاجتماع یتحمامتغیر  2مردان توسط  ینیدرصد از واریانس متغیر خوش ب 7/0

مردان توسط ای   ینیخوش ب درصد از پراکندگی مشاهده شده در متغیر 7/0می شود. به عبارت دیار، 

 95( در سطح اطمینان حداقل  316/0محاسبه شده ) Fعالوه بر ای ، نسبت  متغیرها توجیه می شود.

 ینیست. بنابرای ، می توان نتیجه گرفت که بی  متغیرهای مورد مطا عه و متغیر خوش بنیدرصد معنادار 

 یکاف اختصاصی دوم یهفرض یرشپذ ید براشواه یجه،دارد. در نتنهمبستای معنادار وجود در مردان 

 ست.نی

 

 جمع بندی و نتیجه گیری :

مؤ فه های حمایت اجتماعی و هوش معنوی می توانند سطح خوش بینی در افراد را پیش سوال اول: 

 ؟بینی کرد

ای  پژوهش با استفاده از روش همبستای مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشانار ای  

معنادار می باشد و با توجه به مثبت بودن همبستای بی  هوش معنوی و خوش بینی تنها مطلب بود که 

افزایش معنوی در افراد می تواند موجب ضریب همبستای ای  نتیجه حاصل می گردد که افزایش هوش 

. بنابرای  در تحلیل یافته فوق می توان اذعان داشت افرادی که از هوش معنوی خوش بینی باشد

. با توجه به اینکه هوش ثر باشدش بینی سطح خوش بینی افراد نیز مؤمی تواند در پی ،برخوردارند

از جمله هوش  ،ی کننده خوش بینی فرد باشد . هوشثیرات عمیق درونی می تواند پیش بینأمعنوی با ت

ورت متفاوتی توانایی های مختلف است که هرکدام از آنها به ص مهارتها و ای از معنوی بیانار مجموعه

. بر همی  اسا  (2000یمونز، ) ایخی و فعال و ارزش گذاری می شوند، تاردر بافتهای اجتماعی

رویدادها و حوادث  در برابرهوش معنوی موجب می شود که فرد  است ، معتقد(2000زوهرومارشال )

، بینش عمیقی بیابد واز سختی های زندگی نترسد وبا صبر وتفکر با آنها مقابله نموده وراحل زندگی

 . نطقی وانسانی را برای آنها بیابدهای م

امیدیان و  ای  نتیجه با بسیاری از پژوهش های انجام شده همسو می باشد از جمله

، (2008)ی الااست، (1388)کاظمیان مقدم(، 1397ور و همکاران ) چهره، (1399پور ) اسماعیل

همچنی  نادری و همکاران دریافتند که بی  هوش معنوی ومیزان رضایت از  ( و2010)دایاانیکوکزر

زندگی سا مندان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نیز در پژوهشی دیار از فریبرز باقری و همکاران 

 .مستقیم وجود دارد، معنادار ون رابطه خطیمعنوی وشادکامی پرستارا نشان داد بی  هوش
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گفتار و کردار خود به  معیار های ا هی  ،گرایش به معنویت دارند در افکار به نظر می رسد افرادی که

. چنی  ارشان مورد رضایت ا هی قرار گیردتوجه دارند در نتیجه به گونه ای رفتار می کنند که کرد

وان او را تحت تاثیر قرار مایل رذایل اخالقی که مثل خوره به جان آدمی می افتد و سالمت رافرادی از ت

ند و ده ، به دورند وهناام مواجه با مشکالت زندگی صبر و توان مقاومت خود را از دست نمیمی دهد

به انواع ها  .  ذا وسایل آرامش خاطر آنها فراهم می گردد واز گرفتاریبه خدای متعال تکیه می کنند

، به همی  علت باید تالش شود تا سطح اضطراب و افسردگی مصون می مانند بیماری های روانی نظیر

نتایج بدست آمده بی  حمایت بر اسا   و .معنوی در افراد ارتقاء پیدا کند رشد هوش معنویت و

ای  نتیجه حاصل ، نبودن رابطه ی آن دو و منفی بودن ضریب همبستای معنادارو ماعی وخوش بینیاجت

می گردد که عوامل مختلفی می تواند وجود داشته باشد در صورتی که فرد حمایت اجتماعی را دریافت 

با توجه به اندک بودن بررسی های انجام شده در جهان و  .و ی خوش بی  نمی باشد یا با عکس کرده

فته های ای  پژوهش را دشوار ، یافت  نتایج الزم برای مقایسه یانیز محدودیت دسترسی به ای  نتایج

ناگون مورد بررسی قرار . یافته های زیادی دال بر معناداری خوش بینی همراه با متغییر های گوساخت

و ایناونه به نظر می رسد حمایت اجتماعی به عنوان عاملی میانجی می باشد که تاثیراتش به  گرفته است

 صورت غیرمستقیم بر روی خوش بینی می گذارد.

مؤ فه های حمایت اجتماعی و هوش معنوی می توانند سطح خوش بینی در زنان را : دوم سوال

 بینی کرد؟ پیش

به دست آمده می توان نتیجه گرفت که بی  متغیرهای مورد مطا عه و متغیر خوش  2Rمقدار با توجه به 

 یه اختصاصی اولفرض یرشپذ یشواهد برا یجه،در نت .معنادار وجود دارد زنان همبستای زنان ینیب

 است یکافبراسا  حمایت اجتماعی و هوش معنوی می توان خوش بینی زنان را پیش بینی کرد،  اینکه

-نو   و هیلز، موسوی نسب و تقوی مردانی حمو ه، وانگ،-الی و نتایج ای  پژوهش با نتایج پژوهش

 د.همسو می باشهیوکسیما 

مؤ فه های حمایت اجتماعی و هوش معنوی می توانند سطح خوش بینی در مردان را پیش  سوم: سوال

 بینی کرد؟

، می توان نتیجه گرفت که بی  متغیرهای مورد مطا عه و بر اسا  نتایج به دست آمده در ای  پژوهش

 یهضفر یرشپذ یشواهد برا یجه،دارد. در نتنهمبستای معنادار وجود در مردان  ینیمتغیر خوش ب

به نظر می رسد به دالیل شرایط زندگی و اینکه عمده مسئو یت اقتصادی  ست.نی یکاف اختصاصی دوم

شاید دریافت حمایت اجتماعی تأثیری در خوش بینی آنان نداشته مردان می باشد از ای  حی  به عهده 

 باشد.

نترل عوامل اقتصادی، با دخیل نمودن سایر متغیرها و ک، با توجه به نتایج پژوهش حاضربنابرای ، 

ژوهش پو از آنجایی که  فرهنای و اجتماعی، می توان نتایج ارزشمند بیشتری را جمع آوری نمود

و پژوهش بر روی سایر گروهها ، انجام ای  انجام شده است تهران قه یکحاضر تنها بر روی دبیران منط

 .توصیه می شودهمچنی  در سایر شهرها نیز 
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